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OPLEVELSER · LUKSUS · AFSLAPNING · ATMOSFÆRE
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· CARIBIEN
· BRITISKE ØER
· MIDDELHAVET
· TRANSATLANTEN
· ISRAEL & ÆGYPTEN
· PANAMA-KANALEN
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· ØSTERSØEN & ST. PETERSBORG
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Læs mere om alle rejserne på www.seadane.dk

KATALOG 25
Ultimative Østersøen Rundt
- inkl. 2 dage i St. Petersborg

Side 4-5

Specialkrydstogt
til Nordkap

Side 6-7

Specialkrydstogt
- Rundt om De Britiske Øer

Side 8-9

Specialkrydstogt fra
New York til Canada,
Grønland & Island

Side 10-11

Krydstogt i Danmark
& Norge

SEADANETRAVEL GIVER

RABAT

Brug rabatkoden “Seadane2022” når du
bestiller revybilletter og få 75 kr. i rabat!
Gælder kun til forestillinger fra den 1.-23. juli 2022.

75

kr.

JESPER LUNDGAARD · LISBETH KJÆRULFF · JEFF SCHJERLUND
JEANNE BOEL · RASMUS SØNDERGAARD
Billetter kan købes på www.sommerrevy.dk

Side 12-13

Krydstogt i
Det Græske Ø-Hav

Side 14-15

Specialkrydstogt i det
østlige Middelhav & Israel

Side 16-17

Jul- & Nytårskrydstogt
gennem Panama-Kanalen

Side 18-19

Specialkrydstogt i
Sydamerika - inkl.
Falklandsøerne & Antarktis

Side 20-21

Krydstogt i det vestiige
& østlige Caribien

Side 22-23

Specialkrydstogt
Rundt om Japan

Side 24-25

Specialkrydstogt fra
Cypern til Israel & Ægypten

Side 26

Specialkrydstogt
til Nordkap

Side 27

Specialkrydstogt
- Rundt om Island
& Britiske Øer

Side 28

Ultimative Østersøen Rundt
- inkl. 2 dage i St. Petersborg

Side 29

Krydstogt i
Det Græske Ø-hav

Side 30

Specialkrydstogt i det
østlige Middelhav & Israel

Side 31
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Ultimative
Østersøen Rundt
- inkl. 2 dage i St. Petersborg

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

5. - 15. juni 2022

Dagsprogram

VISBY

RIGA

LETLAND

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 9.750
fra kr. 11.640
fra kr. 13.340

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
Tag med Seadane Travel på et meget smukt krydstogt i Østersøen - inklusiv 2 hele dage i St.
Petersborg, som er højdepunktet på denne rejse med sine mange (og fantastiske) bygningsværker,
arkitektur og kultur.
Dette er afgjort et helt specielt krydstogt, hvor man besøger
en række hovedstæder - inkl. Tallinn, hvor Dannebrog "faldt
ned" og St. Petersborg med Vinterpaladset og mange andre
imponerende bygningsværker.

Stockholm, Sverige

Stockholm er en by med et livligt kulturliv og har størstedelen af landets kulturelle institutioner som teatre, opera og
museer. I "Nordens Venedig" er der to UNESCO-verdensarvområder: Drottningholm-slottet og Skogskyrkogården
(kirkegård). Stockholm har også været europæisk kulturby.
Hvert år uddeles nobelprisen i litteratur, fysik, kemi og
medicin ved en formel ceremoni.

Tallinn, Estland

I Tallinn finder man den bedst bevarede middelalderlige
bykerne i Nordeuropa. Byen er optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Kirker og klostre, passager og gårde, imponerende købsmandsgårde, tilflugtsrum og parker giver en
fornemmelse af den sande middelalderånd, der endnu den
dag i dag gennemsyrer den gamle bydel.

rad og fra 1991 igen St. Petersborg. St. Petersborg ligger ved
Neva-flodens udmunding i Finske Bugt. St. Petersborg var
tidligere residensby for Zaren.
St. Petersborg er en af verdens smukkeste byer og kaldes
nogle gange for Nordens Venedig, eller Nordens Paris. Fra
de lyse nætters festival i sommertiden til de store teatre,
balletter, koncerter eller cirkusaftenerne i vintermånederne,
tilbyder byen en intensiv kultur, der overgår det meste.
St. Petersborg er en ung by, men den har en imponerende
historie og der er mange fantastiske museer, statslige kirker
og smukke paladser. Desuden har St. Petersborg en vigtig
handelshavn, der er knudepunkt for Nevas vidstrakte kanalsystem.

∙ Bustransfer fra Jylland/Fyn til København t/r
∙ 10 overnatninger i kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtskibet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter og afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

05.06.22 Bus til København fra Jylland/Fyn.
Indtjekning på skibet. Afsejling kl. 16.30
06.06.22 På havet
07.06.22 Stockholm, Sverige
- ophold fra kl. 09.00 til kl. 17.00
08.06.22 Tallinn, Estland - ophold fra kl. 09.00 til kl. 18.00
09.06.22 St. Petersborg, Rusland
- ophold fra kl. 08.00 (overnight)
10.06.22 St. Petersborg - fortsat ophold til kl. 18.00
11.06.22 Helsinki, Finland - ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
12.06.22 Riga, Letland - ophold fra kl. 10.00 til kl. 17.00
13.06.22 Visby, Gotland - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
14.06.22 På havet
15.06.22 København - ankomst kl. 05.00. Skibet forlades
efter morgenmad. Bus retur til Fyn/Jylland.
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caibbean Cruise Line (RCCL)
Skib: 	  Voyager of the Seas
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Helsinki, Finland

Alle veje i Helsinki fører til havnen: det er her, at byen - der
kaldes "Baltikums datter" - blev grundlagt og gav næring til
familier og befolkningen. Den traditionelle livsstil, der er et
resultat af dens historie tilsat et drys af sagn, kombineres på
interessant vis med den aktuelle udformning med revolutionær arkitektur og næsten futuristiske forstæder.

St. Petersborg, Rusland

St. Petersborg eller Sankt Petersborg har omkring 4,2 millioner indbyggere. Dermed er St. Petersborg den næststørste
by i Rusland. St. Petersborg blev grundlagt 1703. Efterfølgende har St. Petersborg haft forskellige navne. Fra 1914 til
24 hed byen Petrograd, Fra 1924 til 1991 var navnet Lening-
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Ultimative Østersøen - inkl. 2 dage i St. Petersborg
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Specialkrydstogt
til Nordkap

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB
HONNINGSVÅG

20. juni - 2. juli 2022

TROMSØ

NORGE
ÅLESUND

MOLDE
FLÅM
KRISTIANSAND
AMSTERDAM

HOLLAND

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 11.755
fra kr. 13.425
fra kr. 15.675

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
Dette krydstogt bliver med garanti en oplevelse, der vil blive siddende længe i krop og sjæl. Ombord
på krydstogtskibet ”Jewel of the Seas” vil vi i løbet af rejsen komme til at opleve et område og en
natur, der er helt unik i verden. Derudover vil vi besøge små og store autentiske kystbyer som Kristiansand, Tromsø, Honningsvåg og Ålesund – byer som alle er omgivet af en blændende smuk natur.

Tromsø

Flåm

Tromsøs mange attraktioner omfatter dyreliv og imponerende udsigter, men også historie, kultur og dristig arkitektur. Byen er ofte blevet omtalt som Nordens Paris på grund
af dens livlige natteliv, den venlige befolkning og en række
restauranter med speciale i friske råvarer. I byens centrum
er der gode shopping-muligheder - med alt fra lokalt fremstillede specialiteter til nordiske og internationale mærkevarer.

Flåmsbanen er blevet kaldt verdens mest spektakulære
jernbanestrækning. Togturen tager dig fra Flåm ved fjorden
og op på fjeldet, og i løbet af den 20 minutter lange tur
kommer du forbi elve der skærer sig igennem dybe kløfter,
vandfald der falder i kaskader ned ad fjeldet, og bondegårde
der klamrer sig fast til de stejle fjeldsider.

Tromsø ligger i et majestætisk landskab og er pakket med
kultur og historie. Byens pragt og vitalitet overrasker mange
besøgende.

Honningsvåg/Nordkap

Fiskerbyen er en af landsdelen Finmarks største byer med
2500 indbyggere. Den er beliggende på øen Magerøya, som
ud over at huse Nordkap også er hjemsted for tusindvis af
samernes tamrener.
Klippen ”Nordkap-plateauet” er Europas nordligste spids
og hæver sig 309 meter lodret fra Nordatlanten. Tæt herved ligger en halvø ved navn Knivskjellodden, hvis spids i
virkeligheden rækker halvanden kilometer længere mod
nord end Nordkap. Men Nordkap opfattes alligevel som det
nordligste punkt i Europa.
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Specialkrydstogt til Nordkap

Flåm ligger inderst i Aurlands-fjorden - en forgrening af
verdens dybeste og næst-længste fjord: den 204 kilometer
lange og 1.308 meter dybe Sognefjord. Byen er omgivet af
stejle fjelde, buldrende vandfald og smalle dale.

∙ Bustransfer fra Jylland/Fyn til Amsterdam t/r
∙ 12 overnatninger i kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtskibet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter og afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Dagsprogram

20.06.22 Bus til Amsterdam fra Jylland/Fyn. Indtjekning og
ombordstigning på skibet. Skibet sejler kl. 17.00
21.06.22 På havet
22.06.22 Molde, Norge - ophold fra kl. 8.00 til kl. 18.00
23.06.22 Krydsning af Polarcirklen (sejldag)
24.06.22 Tromsø, Norge - ophold fra kl. 10.00 til kl. 19.00
25.06.22 Honningsvåg, Norge - ophold fra kl. 7.00 til kl. 16.00
26.06.22 På havet
27.06.22 Ålesund, Norge - ophold fra kl. 10.00 til kl. 18.00
28.06.22 Flåm, Norge - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
29.06.22 På havet
30.06.22 Kristiansand - ophold fra kl. 08.00 til kl. 19.00
01.07.22 På havet
02.07.22 Ankomst Amsterdam kl. 06.00. Skibet forlades
efter morgenmaden. Bus retur til Danmark.
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caibbean Cruise Line (RCCL)
Skib: 	  Jewel of the Seas
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Flåm har adskillige gode restauranter med lokal og traditionel mad, såsom tørret skinke, vildt, lam, laks, gedeost, frugt
og bær. Det lokale bryggeri hedder Ægir og er et af de mest
succesfulde mikrobryggerier i Norge.

Kristiansand

Kristiansand blev grundlagt i 1641, er den største by i det
sydlige Norge og et moderne handels-, kultur- og kommunikationscentrum. Byen er omringet af hav på tre sider
og er kendt som en travl sommerhavn, med smukke hvide
træhuse og flot skærgård.

seadane travel
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Specialkrydstogt
- Rundt om
De Britiske Øer

Dagsprogram

14. - 26. juli 2022

INVERNESS

SKOTLAND

GREENOCK

EDINBURGH

IRLAND
DUBLIN

LIVERPOOL
HOLYHEAD

WALES ENGLAND
DOVER

AMSTERDAM

HOLLAND

ST. PETER PORT

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 12.995
fra kr. 14.775
fra kr. 17.115

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
Tag med ekspertrejseleder Karsten Schøn på et enestående krydstogt til de Britiske Øer. Oplev nogle
af de smukkeste steder i England, Skotland, Irland & Wales. En helt unik tur – spækket med masser
af seværdigheder og minderige oplevelser.

Edinburgh, Skotland

Dublin, Irland

En lang perlerække af seværdigheder venter den besøgende
– herunder det berømte ”Edinburgh Castle”, St. Giles katedralen, parlamentsbygningen, de kongelige botaniske haver
og meget mere.

Liverpool, England

Edinburgh er hovedby i Skotland og siden 1999 hjemsted
for det skotske parlament.

Edinburgh er også verdenskendt for sit Tattoo, som sendes i
TV til over 100 millioner seere.

Inverness, Skotland

Inverness har en spændende historie. Således regerede
Macbeth fra en borg i nærheden af byen. Desuden ligger
søen ”Loch Ness” i umiddelbar nærhed. Søen er jo kendt for
dine fortællinger om et søuhyre, som skulle leve der.
Byen summer af historie – her foregik det sidste store slag
mellem Skotland og England i 1748 (slaget ved ”Culloden”).
En meget flot seværdighed er katedralen i Inverness – bygget i gotisk stil i 1866-1869. Katedralen indeholder bl.a.
guldikoner fra den russiske zar. Desuden er døbefonden
fremstillet af vores danske billedhugger Bertel Thorvaldsen.
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Specialkrydstogt - Rundt om De Britiske Øer

Irlands hovedstad med ca. 1.200.000 indbyggere. Byen har
et væld af seværdigheder – indenfor musik, teater, kirker,
museer, parker m.m. Den sprudler nærmest af energi med
en eksplosiv økonomisk vækst. Dens kulturelle og historiske
tilbud gør den til en spændende by, som er værd at besøge.

Byen har ca. 1,4 mill. indbyggere – inkl. forstæderne. Den
indgår som en del af storbyområdet Merseyside, og er den
næstvigtigste havneby i landet efter London.

14.07.22 Bus fra Jylland/Fyn til Amsterdam.
Indtjekning på skibet - afsejling kl. 17.00
15.07.22 På havet
16.07.22 Edinburgh, Skotland
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 18.00
17.07.22 Inverness, Skotland
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
18.07.22 På havet
19.07.22 Glasgow (Greenock), Skotland
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 18.00
20.07.22 Dublin, Irland - ophold fra kl. 07.15 til kl. 18.30
21.07.22 Liverpool, England
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
22.07.22 Holyhead, Wales - ophold fra kl. 07.00 til kl. 18.00
23.07.22 På havet
24.07.22 St. Peter Port, Kanaløerne
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
25.07.22 Dover, England - ophold fra kl. 06.45 til kl. 16.00
26.07.22 Amsterdam - ankomst kl. 06.00. Skibet forlades efter
morgenmad. Bus retur til Danmark.

∙ Bustransport fra Sydjylland til Amsterdam t/r
∙ 12 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Rejseplan med forbehold for ændringer.

Tillæg

Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caibbean Cruise Line (RCCL)
Skib: 	  Jewel of the Seas

Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

Liverpool blev i 2004 optaget på UNESCO's verdensarvsliste for byens rolle i verdenshandelens udvikling og for dens
havneteknologi. Byen er i gang med at blive restaureret og
bycentrum fremstår i dag som en moderne storby. Den er
også kendt for sine 2 fodboldklubber: FC Everton og Liverpool FC.

seadane travel
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Specialkrydstogt
fra New York
til Canada, Grønland & Island

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

5. - 19. august 2022

GRØNLAND

ISAFJORDUR

JULIANEHÅB

AKUREYRI

ISLAND

REYKJAVIK

CANADA
NEWFOUNDLAND
NEW YORK

USA

HALIFAX

ATLANTERHAVET

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 24.845
fra kr. 28.265
UDSOLGT

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

PR IS EN IN KL UD ER ER
M T W IF I
"C LA SS IC " DR IK KE PA KK E SA
Oplev en ganske særlig rejse, når vi rejser fra New York over Canada til Grønland og Island. Vi har
2 overnatninger i New York, før vi starter på dette eventyrlige krydstogt, som fører os til nogle af de
mest storslåede områder på den nordlige halvkugle.

Canada

Halifax er hovedstad i provinsen Nova Scotia, Canada, og
har omkring 350.000 indbyggere. Halifax er Canadas vigtigste havneby til Atlanterhavet, og havnen er isfri hele året.
Byen har et betydeligt fiskeri og fiskeforædlingsindustri.
Newfoundland og Labrador er Canadas østligste provins.
Vikingerne ankom hertil i år 1002 – i dag har området
omkring 485.000 indbyggere. Øen blev navngivet af den
portugisiske opdagelsesrejsende João Vaz Corte-Real i 1472.
St. John’s er øens største by og provinsens hovedstad. Økonomien har traditionelt været baseret på fiskeri. Øen har
haft indvandring fra flere europæiske lande - specielt fiskere
fra Irland og Frankrig på grund af de gode fiskebanker uden
for øen. St. John’s oser af charme – den byder på enestående
arkitektur og kultur- & naturoplevelser.

Grønland

Qaqortoq/Julianehåb rejser sig stejlt over fjordsystemet
omkring byen, og på varme sommerdage kan du tilgives for
at tro, at der i subarktis findes en riviera, som i den særlige
grønlandske version har isfjelde i bugten og legesyge hvaler
i fjorden i stedet for sandstrand, palmer og overbefolkning.
Selvom Qaqortoq er sydgrønlands største by, så siger det
noget om dens beskedne størrelse, at byen ses bedst til fods.

En række topture til de omkringliggende fjelde åbner op
for udsigten til fjordverdenen og storisen ude til havs, der
driver ned langs Østkysten fra Polarhavet. Vandreturen omkring vandsøen Tasersuaq tager dig fra bykerne til fjeldoplevelser på få minutter.
Prins Christians Sund ligger øst for Grønlands sydspids Kap
Farvel og strækker sig 100 km - fra Danmarkstrædet i øst til
Davisstrædet i vest. Sundet er opkaldt efter prins Christian
Frederik (senere Christian 8). Sundet er et panorama med
høje spidse fjelde, gletsjere, isbjerge og et naturfarvespil,
man sent vil glemme.

Island

Island er en nordisk europæisk østat, der ligger der, hvor
Nordatlanten møder Ishavet på den midtatlantiske ryg.
Landet har 321.857 indbyggere og et areal på 103.000 km²,
hvilket gør det til Europas tyndest befolkede land. Landets
hovedstad og største by er Reykjavík, der sammen med de
omgivende områder i den sydvestlige del af landet er hjemsted for to tredjedele af landets befolkning.

Prisen inkluderer

∙ Bustransport fra Sydjylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til New York (udrejse) på økonomiklasse
∙ Flyrejse fra Reykjavik (hjemrejse) på økonomiklasse
∙ Bustransfers i New York & Reykjavik
∙ 2 overnatninger på mellemklassehotel i New York
∙ 2 x morgenmad på hotellet i New York
∙ 12 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension inkl. drikkepakke (Classic) & WiFi på skibet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Indrejsetilladelse til USA (ESTA)
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

Dagsprogram

05.08.22 Bus fra Jylland til lufthavn og fly til New York.
Transfer fra lufthavn i New York til hotel
og indkvartering.
06.08.22 Ophold i New York
07.08.22 Bus fra hotel i New York til krydstogtskib
i Cape Liberty. Krydstogtskibet sejler kl. 16.00.
08.08.22 På havet
09.08.22 Halifax, Nova Scotia
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 18.00
10.08.22 På havet
11.08.22 St. John's, Newfoundland
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 18.00
12.08.22 På havet
13.08.22 På havet
14.08.22 Julianehåb, Grønland
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
15.08.22 Prins Christians Sund, Grønland (sejldag)
16.08.22 På havet
17.08.22 Akureyri, Island - ophold fra kl. 11.00 til kl. 20.00
18.08.22 Isafjordur, Island - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
19.08.22 Reykjavik, Island - ankomst kl. 07.00
Transfer til lufthavn, fly retur til Danmark og
bustransport til Jylland
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Celebrity Cruises (CC)
Skib: 	  Celebrity Summit
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Island er vulkansk aktivt. Det indre af landet består hovedsageligt af en højslette af sand og lava, bjerge og gletsjere.
På grund af landets beliggenhed og dens dramatiske natur
besøger rigtig mange turister øerne. Blandt de mange
naturoplevelser i landet kan nævnes: ”Blå Lagune”, gejseren
”Geysir”, vandfaldet ”Gullfoss” samt vikingernes parlament
”Þingvellir”.

10 Specialkrydstogt fra New York til Canada, Grønland & Island
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Krydstogt
i Danmark & Norge

28. aug. - 4. sept. 2022

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

OSLO

NORGE

Dagsprogram
KRISTIANSAND
SKAGEN

SVERIGE

DANMARK
ÅRHUS
KØBENHAVN

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 8.995
fra kr. 10.885
fra kr. 12.585

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

Tag på et særligt krydstogt i Skandinavien, og oplev spændende destinationer i dit eget land krydret med
smukke byer i Norge. Et utraditionelt krydstogt, som gemmer på mange dejlige oplevelser.

Oslo

Oslo er en moderne by, der både indbyder til smukke naturoplevelser, shopping i verdensklasse, kulturelle oplevelser og små hyggelige byrum. Mange af Oslos populære attraktioner kan man nå til fods fra kajen, hvor skibet lægger
til; snup en gåtur på havnen, besøg det spektakulære Operahus, Akerhus Fæstning, Slotsparken eller Oslos populære
shopping-strøg: Karl Johan Gate.

Kristiansand

Kristiansand blev grundlagt i 1641, er den største by i det
sydlige Norge og et moderne handels-, kultur- og kommunikationscentrum. Byen er omringet af hav på tre sider
og er kendt som en travl sommerhavn, med smukke hvide
træhuse og flot skærgård.
Derudover er Kristiansand fyldt med hyggelige caféer,
restauranter og en del fashionable tøjbutikker. Du bør sætte
lidt tid af til at gå en tur ned ad den charmerende gågade
Markens, der ligger i Kvadraturen, som byens centrum
kaldes. Snup en is, eller nyd en kold øl på en af de mange

12 Krydstogt i Danmark & Norge

barer eller restauranter, og rund dagen af med et skønt måltid mad. Kristiansand er en by med højt tempo og masser
af spændende oplevelser og ikke mindst sol og strand om
sommeren. Men det er også et sted, hvor du kan nyde en
god shoppingtur, kulturelle oplevelser og naturskønne kystlandskaber. Du kommer med andre ord ikke til at mangle
valgmuligheder.

Skagen

Højt mod nord, hvor Danmark ender og de to have mødes,
finder du masser af populære oplevelser. Der er oplevelser
for alle aldre hele året rundt: Naturen, strandene, atmosfæren, de gamle gule huse, havnene med dens liv og spændende restauranter. Når man taler om Skagen, vil man,
foruden de Skagensgule huse, helt naturligt også komme
til at tænke på de karakteristiske røde pakhuse på havnen.
Skagen er også kendt for at være den by i Danmark, der har
flest solskinstimer.

∙ Bustransport fra Jylland/Fyn til skibet i København t/r
∙ 7 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

28.08.22 Bus fra Jylland/Fyn til krydstogtskibet i København
og indtjekning på skibet. Skibet sejler kl. 16.30
29.08.22 Oslo, Norge - ophold fra kl. 09.00 (overnight)
30.08.22 Oslo, Norge - ophold til kl. 17.00
31.08.22 Kristiansand, Norge - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
01.09.22 På havet
02.09.22 Skagen, Danmark - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
03.09.22 Århus, Danmark - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
04.09.22 København - ankomst kl 07.00
Skibet forlades efter morgenmad
- bus retur til Fyn/Jylland
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caibbean Cruise Line (RCCL)
Skib: 	  Voyager of the Seas
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

seadane travel
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Krydstogt i
Det Græske Ø-Hav

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB
11. - 18. sept. 2022

RAVENNA

Dagsprogram
KOTOR

ITALIEN

MONTENEGRO
KORFU

GRÆKENLAND

ARGOSTOLI

ATHEN

MYKONOS

MIDDELHAVET
Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 11.550
fra kr. 12.100
fra kr. 13.850

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
Oplev en helt vidunderlig tur til det østlige Middelhav. Vi sejler fra den italienske havneby Ravenna
til 4 smukke og meget forskellige havnebyer og øer i Grækenland samt Kotor i Montenegro. En unik
mulighed for at opleve Grækenland fra dens smukkeste sider.
I det østlige Middelhav er der stor fokus på sol og badning
- men her er også masser af kulturskatte og andre seværdigheder at opleve.

Kotor, Montenegro

Byen er Montenegros mest velbevarede middelalderby, som
ligger skjult bag høje bjerge helt inde i bunden af Sydeuropas flotteste fjord ”Boka Kotorska” (=Kotorbugten). Allerede før illyrisk tid havde man bosat sig på dette "skjulte"
sted, men det var romerne som udbyggede byerne omkring
bugten
Kotor er omgivet af en fire kilometer lang middelaldermur.
Inden for bymuren møder man bl.a. byens største torv
med klokketårn og mange fine bygninger - bl.a. Napoleons
franske teater

Korfu, Grækenland

Korfu er en af Grækenlands smukkeste og grønneste øer.
Den lille grønne plet i det Ioniske Hav byder på masser af
solskinstimer og lækre strande. Den græske ferieø gemmer
på masser af oplevelser, kultur og historie. I Korfu By finder
du blandt andet et særligt mix af forskellige kulturer, som
vidner om de besættelser, øen har været under igennem
tiden.

14 Krydstogt i Det Græske Ø-Hav

Athen, Grækenland

Det tager kun kort tid at nå fra havnebyen Piræus til det
klassiske Athen, et af verdens mest spændende vinduer til
civilisationens historie. Ta’ turen op til Akropolis, hvor I kan
opleve Athens stolthed, Parthenon. Her har I god udsigt
over to af Athens mest berømte oldtidsteatre, Odeon og
Dionysos, med 17.000 siddepladser. Køb gaver og souvenirs
i den gamle bydel, Plaka med de nyklassiske bygninger. Ta’
med på en tur langs den smukke Saroniske Golf til Kap
Sounion og det gamle Korinth, hvor I kan glæde jer over
solen og tusinde års historie.

∙ Bustransport fra Sydjylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til Italien på økonomiklasse t/r
∙ Bustransfers fra lufthavn til skib t/r
∙ 7 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

11.09.22 Bus fra Sydjylland til lufthavn og fly til Italien
Transport fra lufthavn til krydstogtskib
og indtjekning.
12.09.22 Kotor, Montenegro
- ophold fra kl. 11.00 til kl. 18.00
13.09.22 Korfu, Grækenland
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 15.00
14.09.22 Athen (Piræus) - ophold fra kl. 12.00 til kl. 20.00
15.09.22 Mykonos, Grækenland
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
16.09.22 Argostoli, Grækenland
- ophold fra kl. 10.00 til kl. 18.00
17.09.22 På havet
18.09.22 Ravenna – transfer til lufthavn, fly retur &
bustransport til Sydjylland
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caibbean Cruise Line (RCCL)
Skib: 	  Brilliance of the Seas
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Mykonos, Grækenland

Mykonos er en lille græsk ø og en del af ø-gruppen ”Kykladerne”. Der bor ca. 11.000 indbyggere på øen.
En perfekt græsk ø, sådan som du altid har forestillet dig
den. Tag en bådtur til Delos for at besøge guden Apollos´
fødested, og tilbring en fortryllende eftermiddag med at
udforske Mykonos´ hvidkalkede bygninger, dybblå vand og
talrige bugte og strande.

seadane travel
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Specialkrydstogt i det
østlige Middelhav
& Israel

7. - 19. oktober 2022

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

SORTEHAVET

ITALIEN

ROM

GRÆKENLAND
KRETA

TYRKIET

KUSADASI
RHODOS
SAN TORINI

MIDDELHAVET

CYPERN

LIMASSOL

JERUSALEM

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med Balkon

HAIFA

ISRAEL

fra kr. 21.450
fra kr. 22.680
fra kr. 23.660

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer
Oplev mange spændende destinationer, når vi drager af sted fra Rom på en eventyrlig & historisk tur på
det nye krydstogtskib "Odyssey of the Seas". Vi har udvalgt en rute, hvor vi besøger nogle af de smukkeste
og mest interessante steder, som det østlige Middelhav kan byde på – inkl. Haifa og Jerusalem i Israel.
Dette er en rundtur i Middelhavet af bedste kvalitet – krydret med et meget smukt og nyt krydstogtskib.

Haifa, Israel

Haifa er Israels 3. største by. Den har et befolkningstal på
knap 300.000, og er den eneste israelske storby, hvor israelere og arabere lever velfungerende side om side i et lige stort
antal. Haifa har et højt udviklet byliv med mange kulturelle
særpræg, der gør den til et attraktivt sted at besøge.
På Karmelbjergets skråning, få kilometer fra havnen, ligger
de smukke Bahai-haver, som også kaldes Haifas hængende
haver. Det er et næsten utroligt område med velfriserede
haver og bygninger. De er hjemsted for en stort set ukendt
religion. I Bahai-haverne kan man nemt bruge mange timer,
og det er især anbefalelsesværdigt at besøge Báb-helligdommens terrasser, som stiger i 8 prangende plateauer til det
imponerende runde Báb-tempel.

Jerusalem, Israel

Jerusalem er noget ganske særligt for jøder, kristne og muslimer: Her stod det jødiske tempel, her blev Jesus korsfæstet
og her steg Muhammed op igennem de syv himle på sin
natlige rejse. Hver fredag vugger de ortodokse jøder i bøn
ved Grædemuren - Ha-Kotel (en del af muren omkring
Templet) som indledning til Shabbat, de kristne bærer kors
på Via Dolorosa (Den gamle Bydel) til minde om Langfredag og på Tempelpladsen over Grædemuren, holder muslimerne bøn under deres fredagsbøn i retning af Mekka.
Jerusalem og dets forstæder ligger i Judæa-bjergene ca.
8-900 m.o.h. Byen kaldes også for Davids By, Zions Stad,

Fredens By og Den Gyldne Stad. Jerusalem er mere end
5.000 år gammel og dens historie har været præget af utallige voldsomme og blodige erobringer pga. byens beliggenhed, religion og vand.

Limassol, Cypern

Limassol er Cyperns næststørste by, hvor man kan opleve
Cyperns kultur og historie.
Her er der også masser af seværdigheder og attraktioner f.eks. forlystelsesliv, restauranter og shopping. I Limassols
gamle bydel bugter smalle gader sig med forskellige butikker med bl.a. kunsthåndvæk. Tilbringer du et par timer her,
vil du sikkert støde på den livlige markedshal, hvor du kan
få inspiration til frokosten på en hyggelig taverna i nærheden. Gå ikke glip af det lille arkæologiske museum i Byron
Street og den gamle fæstning, hvor Richard Løvehjerte
skulle have tilbragt sin bryllupsrejse. Selv om Limassol er en
stor by, ligger det meste i gåafstand.

∙ Bustransport fra Sydjylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til Rom t/r på økonomiklasse
∙ Bustransfer fra lufthavn i Rom til skib i Civitavechchia t/r
∙ 12 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Dagsprogram

07.10.22 Bus til lufthavn fra Sydjylland og fly til Rom
Transfer til skibet og indtjekning.
08.10.22 På havet
09.10.22 På havet
10.10.22 Haifa, Israel - ophold fra kl. 09.00 til kl. 20.00
11.10.22 Jerusalem (Ashdod)
- ophold fra kl. 08.00 (overnight)
12.10.22 Jerusalem - ophold til kl. 18.00
13.10.22 Limassol, Cypern - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
14.10.22 Rhodos, Grækenland
- opholdfra kl. 09.00 til kl. 18.00
15.10.22 Kusadasi, Tyrkiet - ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
16.10.22 Santorini, Grækenland
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 18.00
17.10.22 Kreta, Grækenland - ophold fra kl. 07.00 til kl. 15.00
18.10.22 På havet
19.10.22 Rom, Italien - ankomst kl. 05.00 Transfer til
lufthavn, fly retur og bustransport til Sydjylland
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib: 	  Odyssey of the Seas
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Santorini, Grækenland

Santorini er en af de smukkeste øer i Grækenland. Den
er bl.a. kendt for sine smukke omgivelser og fantastiske
solnedgange ved Oia. På hele Santorinis østkyst er der
kilometerlange, sorte lavastrande med rullesten. På den
sydlige del af Santorini findes mange små og gode strande
med sandbund.

16 Specialkrydstogt i det østlige Middelhav & Israel

seadane travel

17

Læs mere om rejsen på www.seadane.dk

Jul- & Nytårskrydstogt
gennem
Panama-Kanalen

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

17. december 2022
- 4. januar 2023

Dagsprogram

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med Balkon
Concierge Class		
Aqua Class		

PR IS EN IN KL UD ER ER
M T W IF I
"C LA SS IC " DR IK KE PA KK E SA
Tag på et uforglemmeligt jule- og Nytårskrydstogt gennem Panama-Kanalen med krydstogtskibet
”Celebrity Millennium". Den ultimative tur - hvor man både oplever den amerikanske øst- & vestkyst,
det caribiske hav, den Mexicanske Riviera og den spændende tur gennem Panama-Kanalen. Der er
oplevelser både for dem, som ønsker sol & strand - samt for dem, som ønsker spænding og dramatik.

Los Angeles

Los Angeles er byen, hvor den amerikanske drøm leves
ud. Nogle få ender i million-villaerne i Bel Air og Malibu mens mange andre må forlade byen, uden at drømmen er
gået i opfyldelse. Byen blev grundlagt 4. september 1781,
som en del af det dengang spansk-kontrollerede Mexico.
Los Angeles er den næststørste by i USA med et befolkningstal på 3.833.995 (tæller man metropolregionen med,
så bor der næsten 18 millioner mennesker). Byen dækker
det største areal af USA's byer.

Den mexikanske Riviera

Mexicos vestkyst er kendt for sine eksklusive hotel- og
strandområder samt deres golfbaner. De 2 destinationer vi
besøger er et godt eksempel på alt det, som man vil kunne
opleve i det moderne Mexico – men også med et blik ”bag
kulissen” (= de fattigere områder).
Cabo San Lucas ligger på sydspidsen af halvøen Baja California.Her kan man opleve en enestående natur – med
golde klippeskær og krystalblåt vand. Der er ikke mange
hoteller i området – så man kan stadig opleve et flot område i sin ”før-hotel-tid”. Mange sportsfiskere kommer hertil
– fordi man kan fange sværdfisk og tage på hvalsafari.
Puerto Vallarta er ét af de mest berømte badeområder i
Mexico. Den er beliggende ved én af de største bugter i Stillehavet. Hvert år besøger over 5 millioner mennesker dette
område, når de ønsker at holde en afslappende ferie i helt
fantastisk smukke omgivelser.

Puerto Quetzal, Guatemala

Skibet lægger til i containerhavnen Puerto Quetzal, som
ligger få kilometer fra havnebyen Puerto San José. Herfra er
der mulighed for at tage til Guatemalas hovedstad eller se
nogle af de berømte Mayaruiner.
Én af hovedattraktionerne er dog byen Antigua Guatemala,
som er verdenskendt som hovedstad for de spanske kolonier i tidsrummet 1543-1773. Byen er beliggende i højlandet – og er kendt for sine enestående kaffesorter, spansk
kolonistilsarkitektur og de brostensbelagte gader. Det er en
enorm oplevelse at besøge denne gamle hovedstad, som
oser af historie. Fra byen er der også mulighed for at se de
berømte vulkaner Agua og Fuego, hvor sidstnævnte stadig
er meget aktiv.

Puntarenas, Costa Rica

Costa Rica er verdenskendt for sine kæmpe naturområder
– specielt dens utallige regnskove. Der findes rigtig mange
af dem – og det er meget populært at tage på en vandring
og opleve det store dyre- & planteliv. Man kan også vælge at
tage en sejltur på floderne ind i regnskovene.

fra kr. 32.650
fra kr. 36.600
fra kr. 41.890
fra kr. 44.450
fra kr. 47.490

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

∙ Bustransport fra Sydjylland til Lufthavn t/r
∙ Flyrejse: Udrejse til Los Angeles - Hjemrejse fra Florida
∙ Billettype på fly: økonomiklasse
∙ Bustransfers i Californien/Florida
∙ 2 overnatninger på mellemklassehotel i Los Angeles
∙ 2 x morgenmad på hotel i Los Angeles
∙ 15 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension inkl. drikkepakke (Classic) & WiFi på skibet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Busrundtur i Los Angeles/Hollywood den 18.12.
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Indrejsetilladelse til USA (ESTA)
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

17.12.22 Bus til lufthavn og fly til Los Angeles.
Bus til hotel og indkvartering
18.12.22 Busrundtur i Los Angeles & Hollywood
19.12.22 Transport til krydstogtskibet
i Los Angeles Havn & indtjekning
20.12.22 På havet
21.12.22 Cabo San Lucas, Mexico
- ophold fra kl. 14.00 til kl. 20.00
22.12.22 Puerto Vallarta, Mexico
- ophold fra kl. 14.00 til kl. 20.00
23.12.22 På havet
24.12.22 På havet
25.12.22 Puerto Quetzal, Guatemala
- ophold fra kl. 09.00 til kl. 19.00
26.12.22 På havet
27.12.22 Puntarenas, Costa Rica
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
28.12.22 På havet
29.12.22 Dagstur gennem Panama-kanalen
30.12.22 Colon, Panama - ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
31.12.22 Cartagena, Columbia
- ophold fra kl. 09.30 til kl. 16.00
01.01.23 På havet
02.01.23 På havet
03.01.23 Fort Lauderdale, Florida – ankomst kl. 06.00.
Bustransport til lufthavn og hjemrejse til Europa
04.01.23 Ankomst med fly i Europa og bus retur til Danmark
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Celebrity Cruises (CC)
Skib: 	  Celebrity Millennium
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Panama-Kanalen

Turens absolutte højdepunkt er gennemsejlingen af den
77 km lange Panama-Kanal. Her gælder det om at være
tidligt oppe – og opleve hvert et minut af turen. Oplev det
fantastiske øjeblik, hvor det store krydstogtskib starter
transporten igennem sluserne. Nyd den pragtfulde natur
med de mange dyrearter. Dette er enestående – det SKAL
bare opleves.

18 Jul- & Nytårskrydstogt gennem Panama-Kanalen
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Specialkrydstogt i
Sydamerika - inkl.
Falklandsøerne & Antarktis

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

URUGUAY

13. - 29. januar 2023

BUENOS AIRES

MONTE VIDEO

ARGENTINA
PUERTO MADRYN

ATLANTERHAVET

STANLEY
KAP HORN
USHUAIA

STILLEHAVET

GALACHE-STRÆDET
PARADISE BUGTEN

ELEPHANT ISLAND
SCHOLLART KANALEN

ANTARKTIS

Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon
Concierge Class		
Aqua Class		

PR IS EN IN KL UD ER ER
M T W IF I
"C LA SS IC " DR IK KE PA KK E SA
Få dit livs oplevelse - tag på krydstogt til Sydamerika & Antarktis. Dette krydstogt byder på oplevelser af enhver slags. Her kan du udforske de gamle civilisationer og forsvundne byer, tage på junglevandring, opleve den smukke natur med isbjerge, vandfald og isblå gletsjere samt det mangfoldige
dyreliv såsom pingviner, papegøjer, søløver og imponerende spækhuggere.

Buenos Aires, Argentina

Her starter og slutter krydstogtet. Byen er en elegant og
historisk by med brede boulevarder, prægtige palæer og
chikke forretningsstrøg, som har givet byen tilnavnet
»Sydamerikas Paris«. Berømt er naturligvis også Tangoen
- og den så elskede afdøde præsidentfrue Evita Peron, hvis
gravsted besøges af titusinder hvert år.

Kap Horn

Kap Horn er det sydligste punkt af Sydamerika. Det ligger
i ø-gruppen Ildlandet og er i chilensk territorialfarvand, og
den chilenske flåde driver et bemandet fyrtårn på stedet. I
kort afstand derfra er opstillet en stor skulptur i form af en
silhuet af en albatros.
I sejlskibenes tid var Kap Horn særdeles frygtet på grund
af de dårlige vejr- og havforhold, som gjorde det særdeles
vanskeligt og farligt at runde det.

Antarktis

En totalt uspoleret natur venter i Antarktis - ligesom
tusindvis af pingviner hilser velkommen til det fantastiske
paradis af isbjerge, krystalklart vand og barsk natur. Antarktis har 90% af verdens is og adskiller sig fra alt andet du
nogensinde vil opleve. Der bor ingen mennesker permanent
på Antarktis, men der er millioner af pingviner, og det er
madsted for tusinder af hvaler i den australske sommer.

Nyd synet af de store affladede isbjerge, der er brækket af
kanten af Antarktis hovedland, stimerne af pingviner der
svømmer ud på havet for at jage kril, de torpedolignende
leopardsæler, der patruljerer kysten og holder skarpt øje
med alle bevægelser og pukkelhvalens åndedræt, der kan
høres i det fjerne.

Stanley, Falklandsøerne

Falklandsøerne er en øgruppe i den sydlige del af Atlanterhavet. Øgruppen består af to hovedøer: East Falkland og
West Falkland. Øerne administreres stort set som et selvstyrende oversøisk territorium i Det Forenede Kongerige.

fra kr. 32.745
fra kr. 34.705
fra kr. 38.265
fra kr. 39.795
fra kr. 41.945

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

∙ Bustransport fra Jylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til Buenos Aires t/r på økonomiklasse
∙ Bustransfers i Buenos Aires
∙ 14 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension inkl. drikkepakke (Classic) & WiFi på skibet
∙ Drikkepenge til kahyts- & restaurantpersonalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen (Karsten Schøn)

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring

Dagsprogram

13.01.23 Bus fra Jylland til lufthavn og fly til Buenos Aires.
14.01.23 Ankomst Buenos Aires og transfer til krydstogtskibet. Skibet sejler kl. 17.00.
15.01.23 På havet
16.01.23 På havet
17.01.23 På havet
18.01.23 Ushuaia, Argentina - ophold fra kl. 10.00 til kl. 21.00
19.01.23 Kap Horn – sejlads omkring sydspidsen af
Sydamerika kl. 06.00 til kl. 08.00
20.01.23 Sejlads gennem Schollart-kanalen
& Galache-strædet
21.01.23 Elephant Island, Antarktis
- ophold fra kl. 14.00 til kl. 18.00
22.01.23 På havet
23.01.23 Stanley, Falklandsøerne
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
24.01.23 På havet
25.01.23 Puerto Madryn, Argentina
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
26.01.23 På havet
27.01.23 Montevideo, Uruguay
- ophold fra kl. 10.00 til kl. 17.00
28.01.23 Buenos Aires - ankomst kl. 05.00
Transfer til lufthavn og fly retur til Europa
29.01.23 Ankomst med fly til Europa og bustransport
til Jylland
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Celebrity Cruises (CC)
Skib: 	  Celebrity Infinity
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Stanley er hovedstad på Falklandsøerne og har knap 2.000
indbyggere. Den er verdens sydligst beliggende hovedstad.
Trods sin lille størrelse, har byen et par interessante museer,
hvor man bl.a. kan lære om Falklandskrigen i 1982. Derudover er der god mulighed for at komme ud og nyde en pint
på en af byens pubber.

Montevideo, Uruguay

Montevideo er Uruguays økonomiske, kulturelle og politiske centrum. Knap halvdelen af landets ca. 3,3 millioner
indbyggere bor her. Montevideo er en travl, men hyggelig
by med flotte parker, palæer og et stor udbud af kulturelle
attraktioner. Den gamle bydel er charmerende – men den
moderne rummer også spændende arkitektur.
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Læs mere om rejsen på www.seadane.dk

Krydstogt i det vestlige
& østlige Caribien

4. - 20. marts 2023

MEXICANSKE
GOLF

USA

ATLANTERHAVET

MIAMI

MEXICO

Dagsprogram

COCOCAY

CUBA
COZUMEL

COSTA MAYA

LABADEE

HAITI

ROATAN

SAN JUAN
CAHRLOTTE
AMALIE

CARIBISKE HAV
Priser

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med balkon

fra kr. 23.025
Spørg om pris
fra kr. 24.945

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

Der venter alle deltagere på denne grupperejse en varm og dejlig ferieoplevelse, idet vi skal sejle i
både det vestlige og østlige Caribien på et af verdens største krydstogtskibe: "Oasis of the Seas".

Labadee, Haiti

Labadee er et idyllisk sted at nyde den caribiske sol - til
lands, til vands eller i luften. Det bedste af det hele er, at
stedet kun er tilgængeligt for Royal Caribbeans gæster. Her
kan I gå på shopping på kunsthåndværkermarkedet, opleve
fem forskellige strande eller tilbringe dagen på vandet med
kajak-roning, parasailing, svømning eller på vandscooter.

San Juan, Puerto Rico

Puerto Rico er som så mange andre lande i Caribien en
hybrid af udenlandske påvirkninger. Her drejer det sig især
om spansk og amerikansk kultur. Storslåede palæer fra
kolonitiden deler fortovskant med glitrende shoppingcentre, og man hører lige så ofte spanske gloser som drævende
amerikansk – men måske endnu oftere bastardsproget
”spanglish”. Livet under vandet ser ud til at efterligne befolkningsmikset på landjorden. Talrige fiskearter, den ene mere
farverig end den anden, lever fredeligt og fordrageligt side
om side mellem korallerne.

Charlotte Amalie, St. Thomas

En fantastisk flot ø, som var under dansk kolonialbesiddelse
fra 1666-1917. Der er stadig mange danske islæt på øen: alle
gadenavne i hovedbyen er på dansk, tidligere dansk arkitektur samt den smukke guvernørbolig. I dag er St. Thomas en
del af de amerikanske jomfruøer (U.S. Virgin Islands), som
desuden består af St. Croix og St. John. Der er alle tiders
mulighed for at tage en rundtur på øen og opleve dens
skønhed og seværdigheder. Desuden er det et ”must” at tage
en shoppingtur på hovedgaden i Charlotte Amalie.

Cozumel, Mexico

En fuldkommen caribisk ø. Her kan I spadsere langs strandpromenaden Malecon i byen San Miguel, se de ældgamle
Maya-ruiner i fæstningsbyen Tulum, den eneste kystby, som
mayaindianerne byggede, eller springe i dybet i det krystalklare vand, som omgiver øen. Der er mange muligheder
for at dykke eller snorkle, bl.a. ved det verdenskendte rev,
Palancar Reef, som blev gjort berømt af Jacques Cousteau.

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB

∙ Bustransport fra Jylland til Hamborg Airport t/r
∙ Flyrejse til Miami t/r på økonomiklasse
∙ Bustransfers i Miami
∙ 1 overnatning på mellemklassehotel i Miami
∙ 1 x morgenmad på hotel i Miami
∙ 14 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension ekskl. drikkevarer på krydstogtet
∙ Obligatoriske drikkepenge ombord på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen

Tillæg

04.03.23 Bus til Hamborg og fly til Miami
- transfer til hotel og indkvartering
05.03.23 Transfer til havnen i Miami - skibet sejler kl. 16.30
06.03.23 På havet
07.03.23 Labadee, Haiti - ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
08.03.23 San Juan, Puerto Rico
- ophold fra kl. 14.00 til kl. 22.00
09.03.23 Charlotte Amalie, St. Thomas
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 16.00
10.03.23 På havet
11.03.23 Cococay, Bahamas - ophold fra kl. 10.00 til kl. 18.00
12.03.23 Miami - ophold fra kl. 06.00 til kl. 16.30
13.03.23 Cococay, Bahamas - ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
14.03.23 På havet
15.03.23 Cozumel, Mexico - ophold fra kl. 07.00 til kl. 18.00
16.03.23 Roatan, Hondoras - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
17.03.23 Costa Maya, Mexico
- ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
18.03.23 På havet
19.03.23 Miami - ankomst kl. 06.00.
Transfer til lufthavn og hjemrejse
20.03.23 Ankomst til Hamborg og bus retur til Danmark
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi: Royal Caribbean (RCCL)
Skib:
Oasis of the Seas
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Indrejsetilladelse til USA (ESTA)
∙ Drikkevarer
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring
Rejsen foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

San Juan er den næstældste by på det amerikanske kontinent. De pastelfarvede huse, de statuedekorerede plaza´er
og de trange gader med blå brosten står i skarp kontrast til
den ellers så livlige, moderne by, som syder af energi.
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Specialkrydstogt
”Rundt om Japan”

8. - 22. april 2023

DET JAPANSKE HAV
SYDKOREA
BUSAN

HIROSHIMA

Indvendig kahyt		
Kahyt med vindue
Kahyt med Balkon
Concierge Class		
Aqua Class		

En meget spændende og spektakulær tur venter deltagerne på denne rejse rundt om Japan.

Japan er kontrasternes og paradoksernes land. Her finder
man både storslået natur og pulserende storbyer. Her lever
årtusinde gamle traditioner side om side med den mest moderne teknologi. I Tokyo og Japans andre storbyer eksisterer
et utal af shopping- og forlystelsesmuligheder. Det japanske
køkken er tillige et af verdens mest spændende. Japansk
mad er eksotisk ligesom resten af den japanske kultur. Her
er alt som intet andet sted i verden, og japanernes venlighed
overrasker positivt.

Tokyo

Tokyo er den mest moderne og banebrydende by i Japan
også for en vesterlænding. En rig blanding af de følelser,
som ofte er svære at forstå. Helt rekonstrueret efter omfattende bombeangreb under Anden Verdenskrig er det nu en
moderne, avantgarde by. Hovedstaden i Japan er en af de
største og mest befolkede byer i verden, som bogstaveligt
talt bombarderer sanserne med lys og farver med skilte og
skærmbilleder vist væg til væg omkring i byen.

Hakodate

Hakodate er den sydligste by på øen Hokkaido. Bjerget
Hakodate, hvis top kan nås med svævebane, tilbyder en
strålende udsigt over byen med dens mange kirker med
deres klokketårne. Faktisk har den ortodokse tro bredt sig
til Hakodate på grund af tilstedeværelsen af den russiske
ambassade. Feinschmeckere skal simpelthen smage den
bedste ramen (ris med fiskeretter) i Japan, men du vil også

24 Specialkrydstogt ”Rundt om Japan”

finde fantastisk Hakodate donburi (ris med fisk, kød og
sammenkogte grøntsager), levende blæksprutte (til de mere
eventyrlystne) og lækre krabber.

Hiroshima

Den 6. august 1945 blev Hiroshima lagt i ruiner og over
100.000 mennesker blev dræbt, da verden for første gang
oplevede, at en atombombe blev bragt til sprængning. I dag
står en enkel kuppelformet ruinbygning tilbage som minde
om den ødelæggelse, eksplosionen forårsagede. I nærheden ligger den smukke Fredspark med en fredsflamme, der
først vil blive slukket, når det sidste atomvåben i verden er
destrueret.

AOMORI

JAPAN

Priser

PR IS EN IN KL UD ER ER
"C LA SS IC " DR IK KE PA KK E

HAKODATE

KOBE

SHIMIZU
OSAKA

TOKYO

fra kr. 25.675
fra kr. 27.290
fra kr. 29.965
fra kr. 31.375
fra kr. 31.985

Priser pr. person ved 2 personer i kahytten.

Prisen inkluderer

∙ Bustransport fra Jylland til lufthavn t/r
∙ Flyrejse til Tokyo t/r på økonomiklasse
∙ Bustransfers fra lufthavn til skib i Tokyo t/r
∙ 12 overnatninger i valgt kahyt på krydstogtskibet
∙ Helpension inkl. drikkepakke (Classic) på skibet
∙ Drikkepenge til personalet på skibet
∙ Lokale skatter & afgifter samt havneafgifter
∙ Dansk rejseleder på hele rejsen

REJSEPLAN, REDERI OG SKIB
Dagsprogram

08.04.23 Bus fra Jylland til lufthavn og fly til Tokyo
09.04.23 Ankomst Tokyo og transfer til krydstogtskibet
og ombordstigning.
10.04.23 På havet
11.04.23 Aomori, Japan - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
12.04.23 Hakodate, Japan - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
13.04.23 På havet
14.04.23 Busan, Sydkorea - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
15.04.23 På havet
16.04.23 Hiroshima, Japan - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
17.04.23 Kobe, Japan - ophold fra kl. 09.00 til kl. 22.00
18.04.23 Osaka, Japan - ophold fra kl. 08.00 (overnight)
19.04.23 Osaka, Japan - ophold til kl. 16.00
20.04.23 Shimizu, Japan - ophold fra kl. 10.00 til kl. 18.00
21.04.23 Tokyo, Japan - ankomst kl. 07.00.
Bustransport til lufthavn. Fly retur til Europa.
22.04.23 Ankomst til Europa og bus retur til Jylland
Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi: Celebrity Cruises (CC)
Skib:
Celebrity Solstice
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Tillæg

∙ Enkeltkahyt, indvendig (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, vindue (spørg om pris)
∙ Enkeltkahyt, balkon (spørg om pris)
∙ Spisning i Specialrestauranter på skibet
∙ Udflugter på de enkelte destinationer
∙ Afbestillingsforsikring (6% af rejsens pris)
∙ Rejseforsikring
Rejserne foretages i henhold til vores gældende rejsebetingelser.

Hiroshima er for længst fuldstændigt genopbygget, og byen
virker anderledes end de fleste andre japanske byer med
sine brede og luftige gader og det velordnede bybillede.

Osaka

Området omkring Osaka-bugten har for nylig gennemgået
en udvikling, og er blevet et af de mest populære steder i
byen. Der er ikke mangel på seværdigheder: Japans største
indkøbscenter, det højeste pariserhjul i Japan, verdens største akvarium og den eneste ”Universal Studios”-forlystelsespark uden for USA. Et stort Tivoli for voksne, hvor du kan
have det sjovt og opdage japanske og koreanske retter, er
placeret i distriktet Tsuruhashi.

seadane travel
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Læs mere om rejserne på www.seadane.dk

Specialkrydstogt
fra Cypern til Israel
& Ægypten

21. - 28. maj 2023
& 4. - 11. juni 2023

VÆ LG M EL LE M 2 AF RE JS ED

Specialkrydstogt
til Nordkap

17. - 29. juni 2023

AT OE R

Oplev en virkelig specialtur fra Cypern til bl.a. pyramiderne ved Cairo, Suez-kanalen fra landsiden
og Israels mange historiske steder i og omkring Jerusalem. Vi kommer virkelig til at opleve et historisk
vingesus på denne spændende rejse.

Dette krydstogt bliver med garanti en oplevelse, der vil blive siddende længe i krop og sjæl. Ombord
på krydstogtskibet ”Jewel of the Seas” vil vi i løbet af rejsen komme til at opleve områder og en natur,
der er helt unik i verden. Samtidig vil vi - hvis vejret tillader det - kunne opleve midnatssol på selve
Nordkap, idet vi er "overnight" i Honningsvåg.

Dagsprogram

Dagsprogram

CYPERN

21.05.23 Bus fra Jylland til Hamburg Airport og fly til Cypern.
Transfer fra lufthavn til skib og indtjekning.
22.05.23 Haifa, Israel - ophold fra kl. 08.00 til kl. 19.00
23.05.23 Jerusalem, Israel - ophold fra kl. 08.00 (overnight)
24.05.23 Jerusalem, Israel - ophold til kl. 19.00
25.05.23 Port Said, Ægypten - ophold fra kl. 07.00 til kl. 22.00
26.05.23 Alexandria, Ægypten
– ophold fra kl. 08.00 til kl. 22.00
27.05.23 På havet
28.05.23 Limassol, Cypern – transfer til lufthavn,
fly til Hamburg & bustransport til Jylland

LIMASSOL

MIDDELHAVET
HAIFA

ISRAEL
JERUSALEM
ALEXANDRIA

PORT SAID

ÆGYPTEN

Rejseplan med forbehold for ændringer.

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:	  Rhapsody of the Seas
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Læs mere om rejsen

Læs mere om rejsen og se priser ved at
scanne QR-koden, eller besøg vores
hjemmeside www.seadane.dk.
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17.06.23 Bus til Amsterdam fra Jylland/Fyn. Indtjekning og
ombordstigning på skibet. Skibet sejler kl. 17.00
18.06.23 På havet
19.06.23 Geiranger, Norge - ophold fra kl. 10.00 til kl. 16.00
20.06.23 Krydsning af Polarcirklen (sejldag)
21.06.23 Honningsvåg, Norge - ophold fra kl. 14.00 (overnight)
22.06.23 Honningsvåg, Norge - ophold til kl. 16.00
23.06.23 På havet
24.06.23 Ålesund, Norge - ophold fra kl. 10.00 til kl. 18.00
25.06.23 Flåm, Norge - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
26.06.23 Olden, Norge - ophold fra kl. 10.00 til. kl. 19.00
27.06.23 Molde, Norge - ophold fra kl. 08.00 til kl. 16.00
28.06.23 På havet
29.06.23 Ankomst Amsterdam kl. 06.00.
Skibet forlades efter morgenmaden.
Herefter bus retur til Danmark.
Rejseplan med forbehold for ændringer.

HONNINGSVÅG

NORGE
ÅLESUND
FLÅM

MOLDE
GEIRANGER
OLDEN

AMSTERDAM

HOLLAND

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:	  Jewel of the Seas
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Læs mere om rejsen

Læs mere om rejsen og se priser ved at
scanne QR-koden, eller besøg vores
hjemmeside www.seadane.dk.

Specialkrydstogt til Nordkap

27

Læs mere om rejserne på www.seadane.dk

Specialkrydstogt
Rundt om Island
& Britiske Øer

29. juni - 11. juli 2023

Ultimative
Østersøen Rundt
- inkl. 2 dage i St. Petersborg

23. aug. - 3. sept. 2023

Tag med ekspertrejseleder Karsten Schøn på et enestående krydstogt til Island og Britiske Øer. Oplev
nogle af de smukkeste steder på Island samt England, Irland & Nordirland. En helt unik tur – spækket
med masser af seværdigheder og minderige oplevelser.

Tag med Seadane Travel på et meget smukt krydstogt i Østersøen - inklusiv 2 hele dage i St. Petersborg, som er højdepunktet på denne rejse med sine mange (og fantastiske) bygningsværker, arkitektur
og kultur. Dette er afgjort et helt specielt krydstogt, hvor man besøger en række hovedstæder - inkl.
Tallinn, hvor Dannebrog "faldt ned" og St. Petersborg med Vinterpaladset og mange andre imponerende bygningsværker.

Dagsprogram

Dagsprogram

29.06.23 Bus fra Sydjylland til Amsterdam.
Indtjekning på skibet - afsejling kl. 17.00
30.06.23 På havet
01.07.23 På havet
02.07.23 Reykjavik, Island - ophold fra kl. 10.00 (overnight)
03.07.23 Reykjavik, Island - ophold til kl. 14.00
04.07.23 Akureyri, Island - ophold fra kl. 10.00 til kl. 19.00
05.07.23 Seydisfjordur, Island
- ophold fra kl. 08.30 til kl. 19.00
06.07.23 På havet
07.07.23 Belfast, Nordirland - ophold fra kl. 11.00 til kl. 19.00
08.07.23 Liverpool, England - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
09.07.23 Cork, Irland - ophold fra kl. 10.00 til kl. 16.00
10.07.23 På havet
11.07.23 Amsterdam - skibet forlades efter morgenmad.
Herefter bus retur til Danmark
Rejseplan med forbehold for ændringer.

AKUREYRI
REYKJAVIK

ISLAND

SEYDISFJORDUR

BELFAST

IRLAND
CORK

LIVERPOOL

ENGLAND

AMSTERDAM

HOLLAND

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:	  Jewel of the Seas

23.08.23 Bus til København fra Jylland/Fyn.
Indtjekning på skibet. Afsejling kl. 18.00
24.08.23 På havet
25.08.23 Riga, Letland - ophold fra kl. 09.00 til kl. 18.00
26.08.23 På havet
27.08.23 Helsinki, Finland - ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
28.08.23 St. Petersborg - ophold fra kl. 08.00 (overnight)
29.08.23 St. Petersborg - fortsat ophold til kl. 18.00
30.08.23 Tallinn, Estland - ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
31.08.23 Stockholm, Sverige - ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
01.09.23 Visby, Gotland - ophold fra kl. 08.00 til kl. 17.00
02.09.23 På havet
03.09.23 København - ankomst kl. 06.00.
Skibet forlades efter morgenmad.
Herefter bus retur til Fyn/Jylland.
Rejseplan med forbehold for ændringer.

VISBY

RIGA

LETLAND

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:	  Voyager of the Seas

Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Læs mere om rejsen

Læs mere om rejsen

Læs mere om rejsen og se priser ved at
scanne QR-koden, eller besøg vores
hjemmeside www.seadane.dk.

28 Specialkrydstogt Rundt om Island & Britiske Øer

Læs mere om rejsen og se priser ved at
scanne QR-koden, eller besøg vores
hjemmeside www.seadane.dk.

Ultimative Østersøen Rundt - inkl. 2 dage i St. Petersborg
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Læs mere om rejserne på www.seadane.dk

Krydstogt i
Det Græske Ø-hav

15. - 24. september 2023

Specialkrydstogt
i det østlige
Middelhav & Israel

2. - 15. oktober 2023

Oplev en helt vidunderlig tur til det østlige Middelhav. Vi sejler fra Roms havneby Civitavecchia til
smukke og meget forskellige havnebyer og øer i Italien, Grækenland & Tyrkiet.
I det østlige Middelhav er der stor fokus på sol og badning - men her er også masser af kulturskatte og
andre seværdigheder at opleve.

Oplev mange spændende destinationer, når vi drager af sted fra Rom på en eventyrlig & historisk tur
på det nye krydstogtskib "Odyssey of the Seas".
Vi har udvalgt en rute, hvor vi besøger nogle af de smukkeste og mest interessante steder, som det østlige Middelhav kan byde på – inkl. Haifa og Jerusalem i Israel.

Dagsprogram

Dagsprogram

15.09.23 Bus fra Sydjylland til lufthavn og fly til Rom.
Transport fra lufthavn til skib og indtjekning.
16.09.23 Napoli, Italien - ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
17.09.23 På havet
18.09.23 Santorini, Grækenland
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 19.00
19.09.23 Piræus (Athen), Grækenland
- ophold fra kl. 06.00 til kl. 18.00
20.09.23 Mykonos, Grækenland
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 19.00
21.09.23 Kusadasi, Tyrkiet - ophold fra kl. 08.00 til kl. 18.00
22.09.23 Kreta, Grækenland - ophold fra kl. 07.00 til kl. 15.00
23.09.23 På havet
24.09.23 Rom – transfer til lufthavn, fly retur
& bustransport til Sydjylland
Rejseplan med forbehold for ændringer.

ROM
NAPOLI

ITALIEN

GRÆKENLAND
ATHEN

MYKONOS

TYRKIET

KUSADASI

SANTORINI

MIDDELHAVET

KRETA

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:	  Odyssey of the Seas
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Læs mere om rejsen

Læs mere om rejsen og se priser ved at
scanne QR-koden, eller besøg vores
hjemmeside www.seadane.dk.

30 Krydstogt i Det Græske Ø-hav

02.10.23 Bus til lufthavn fra Sydjylland og fly til Rom.
Transfer til skibet og indtjekning.
03.10.23 På havet
04.10.23 Kreta, Grækenland - ophold fra kl. 11.00 til kl. 20.00
05.10.23 Santorini, Grækenland
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 17.00
06.10.23 Kusadasi, Tyrkiet - ophold fra kl. 08.00 til kl. 20.00
07.10.23 På havet
08.10.23 Haifa, Israel - ophold fra kl. 06.00 til kl. 22.00
09.10.23 Jerusalem (Ashdod), Israel
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 20.00
10.10.23 På havet
11.10.23 Mykonos, Grækenland
- ophold fra kl. 07.00 til kl. 19.00
12.10.23 Piræus (Athen), Grækenland
- ophold fra kl. 06.00 til kl. 18.00
13.10.23 På havet
14.10.23 Napoli, Italien - ophold fra kl. 07.00 til kl. 18.00
15.10.23 Rom, Italien - Transfer til lufthavn, fly retur
og bustransport til Sydjylland
Rejseplan med forbehold for ændringer.

ITALIEN

ROM
NAPOLI

GRÆKENLAND

MYKONOS TYRKIET
KUSADASI
SANTORINI

ATHEN

MIDDELHAVET

KRETA
HAIFA

ISRAEL

JERUSALEM

Rederi og skib

Rederi:	  Royal Caribbean Cruise Line (RCCL)
Skib:	  Odyssey of the Seas
Udarbejdet februar 2022 med forbehold for ændringer.

Læs mere om rejsen

Læs mere om rejsen og se priser ved at
scanne QR-koden, eller besøg vores
hjemmeside www.seadane.dk.

Specialkrydstogt i det østlige Middelhav & Israel
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SEADANE.DK

KUN HOS OS

TRYGHED & SERVICE
Tryghed og service er to nøgleord, der ligger
os meget på sinde. Derfor yder vi altid
den bedst mulige service, som f.eks. at
bus-transporten til lufthavn og skib er
inkluderet i prisen.

HUSK!

BUSTRANSPORT
TIL LUFTHAVN &
SKIB ER ALTID
INKLUSIVE
HOS OS

SeaDane Travel er medlem af
Rejsegarantifonden.

GR

AT I S

BUSS E

E
C
RVI

SEADANE ER HOVEDSPONSOR FOR
SØNDERJYSKE'S HÅNDBOLD-HERRER
∙ BESTIL REJSER
∙ FIND ANDRE REJSEMÅL
∙ SE SKIBENES INDRETNING
∙ DOWNLOAD KATALOG M.M
∙ TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
∙ SE TIDER OG STEDER FOR VORE INFORMATIONSMØDER
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seadane travel
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Generelle rejsebetingelser:

Tilmelding
Tilmelding foretages hos Seadane Travel og er bindende for såvel kunde
som rejsebureau, når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum
bekræfter kunden samtidig at have accepteret vilkårene i disse og de på
bekræftelsen/fakturaen nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke indbetales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen. Husk ved bestilling at
oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet.
Betalingsbestemmelser
Et depositum opkræves ved bekræftelse af reservationen. Sygeafbestillingsforsikring skal indbetales samtidig med depositum. Restbeløbet skal
være indbetalt senest på den dato, som fremgår af bekræftelsen på rejsen
(75-90 dage) eller samtidig med depositum, hvis rejsen bestilles indenfor
90 dage før afrejse. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt således, at man har dem i hænde senest 10-14 dage før afrejse.
Afbestilling
Følgende regler er gældende, såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på din bekræftelse/faktura: Efter betaling af depositum og indtil 60
dage før afrejse er depositum tabt. Ved annullering mindre end 60 dage før
afrejse eller ved manglende eller for sent fremmøde på afrejsedagen mistes
100 %.
Såfremt der inden for et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse
forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme
sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog
være en betingelse, at oﬀentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet
eller Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til det pågældende
område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis kunden
ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.
Ændring
Ændring af rejsearrangementet mindre end 60 dage før afrejse betragtes
som annullering og gebyrer som nævnt under ”Afbestilling” opkræves.
Prisændringer
Priserne er baseret på de i øjeblikket (februar 2022) gældende tariﬀer og
valutakurser. Ifølge lovgivningen kan rejsearrangøren forhøje den aftalte
pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 21 dage før rejsens påbegyndelse. Prisændringer
vil blive pålagt, hvis den samlede nettopris overstiger kr. 500 pr. person.
Generelle prisnedsættelser som følge af ekstraordinære prisfald på ﬂybilletter etc. vil komme alle kunder til gode, uanset hvornår rejsen er bestilt
eller betalt.
Rejseforsikring
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler, at du kontrollerer
dine forsikringsforhold grundigt og tegner en evt. supplerende forsikring.
Oplysninger om korrekt navn i pas
Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt at dit/jeres navn(e) på
deltagerbeviset er påført korrekt, idet det danner grundlag for udskrivning
af øvrige rejsedokumenter etc. Navnet skal være nøjagtig som anført i dit
aktuelle pas, altså inkl. evt. for-, mellem- og efternavn/e. Kunstnernavne
og mellemnavne må således ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er
uoverensstemmelser mellem navnene i pas og billetter, kan afrejse nægtes
uden ansvar for rederi, ﬂyselskab og arrangør. Afvisningen vil blive betragtet som en afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge. Evt. navnerettelser skal være arrangøren i hænde senest
ved indbetaling af depositum, idet der ved en senere rettelse kan blive
opkrævet aktuelle omkostninger samt et gebyr på op til kr. 1.000,00.
Overdragelse
I henhold til lovgivningen kan man overdrage sin rejse (f.eks. i stedet
for at afbestille) til enhver, der opfylder de nødvendige betingelser for at
deltage i den pågældende rejse. På grund af de restriktive rejsebetingelser,
er det ikke tilrådeligt. Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket herom
fremsættes skriftligt senest 14 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves
et gebyr på mindst kr. 1.000 pr. person + evt. gebyrer til leverandører. Ved
overdragelse hæfter den oprindelige kunde solidarisk med den ny rejsende
for betaling af evt. restbeløb og omkostninger, der følger af overdragelsen.
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Aflysning
Rejsen kan aﬂyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som
bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indﬂydelse på eller haft
mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I dette tilfælde
refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på
erstatning.
Arrangørens ansvar
Seadane Travel optræder som agent for rederier, lokale hoteller og
agenter. Seadane Travels ansvar for mangler samt person- eller tingskade
er begrænset til de erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til
internationale konventioner for ﬂy-, skibs- og togtraﬁk.
Kundens ansvar
Kunden er forpligtet til at sørge for at medbringe gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og evt. vaccinationer. Ved fremmed
statsborgerskab bør den rejsende søge oplysninger om de krav, der stilles
til evt. visum. Den rejsende skal endvidere ved bestilling oplyse om evt.
fremmed statsborgerskab, så rejsebureauet kan give fornøden vejledning.
Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til
følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor arrangør/rejsebureau.
Kunden skal møde rettidigt op på de i rejseplanen eller ved anden tydelig
anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse. Man skal optræde således,
at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at
den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den
videre deltagelse i turen.
Rejsens gennemførelse
Priserne på grupperejsen er baseret på min. 25 deltagere pr. afrejse. Arrangøren forbeholder sig ret til, såfremt at dette antal ikke er tilmeldt, at aﬂyse
rejsen, alternativt opkræve et tillæg, da omkostningerne ved at gennemføre turen med færre deltagere overstiger indtægterne. Meddelelse om
merpris / aﬂysning skal være kunden i hænde senest 21 dage før afrejse.
Reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet eller dets
stedlige repræsentant så snart manglen er konstateret, således at Seadane
Travel straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler,
der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være rejsebureauet i hænde
senest 7 dage efter rejsens afslutning.
Ved uenighed mellem rejsebureauet og den rejsende vedrørende mangler
ved rejsen, kan sagen indbringes for Pakkerejse-Ankenævnet. Seadane
Travel er medlem af Rejsegarantifonden (medlemsnummer 3146).
Persondata & Samtykkeerklæring
Fra den 25. maj 2018 kom der nye regler fra EU om behandling af persondata – den såkaldte Persondataforordning. Formålet med denne lov er at
styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

Uforglemmelige
Sønderborg

Design: www.reklamehuset.dk

Arrangement
Rejserne i dette program er arrangeret af Seadane Travel i samarbejde
med rederier, ﬂyselskaber, hoteller og lokale turarrangører.

Masser af oplevelser

Det er vigtigt for Seadane Travel, at vi beskytter vore kunders personoplysninger, og overholder reglerne i forordningen. Læs mere om vores
privatlivspolitik på vores hjemmeside.

Lige uden for hotellets dør ligger stranden,
naturen og Sønderborg Slot. Det historiske Dybbøl
Banke, med Dybbøl Mølle og skanserne, ligger
også i gåafstand fra hotellet. Med kun 250 meter
til centrum, skal I heller ikke gå langt for at finde
butikker, caféer og shoppingcentret ”Borgen”.

For at Seadane Travel må anvende og videregive personlige data til f.eks.
rederier, ﬂyselskaber, hoteller, andre samarbejdspartnere og myndigheder i forskellige lande, så kræver dette skriftligt samtykke fra hver enkelt
rejsedeltager. Der udsendes derfor – efter kundens indbetaling af slutraten
for rejsen – en samtykke-erklæringsblanket, som hver enkelt rejsedeltager
skal underskrive. Uden dette samtykke må Seadane Travel ikke videregive
og anvende kundens data, og kunden vil ikke kunne deltage i rejsen.
Værneting og lovvalg
Værneting er retten i Sønderborg. Eventuelle søgsmål mod Seadane Travel
skal afgøres ved dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

”Vi glæder os til at byde jer velkommen”
Dorit Møller - Hoteldirektør

Strandvej 1
6400 Sønderborg
Telefon: 7442 1900
hotel@sonderborgstrand.dk
www.sonderborgstrand.dk

HVOR SKAL DIN NÆSTE REJSE GÅ HEN?

SeaDane Travel
v/rejseleder Karsten Schøn
Stenløkke 15, 6400 Sønderborg
Tlf.: 70 236 999 · mail: ksc@pc.dk
www.seadane.dk · CVR/SE-nummer: 33287763

